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Program Bilgileri 
 

AMAÇ: 
Tüm ülkede özel hastane ve sağlık kuruluşlarının sayısının hızla artması bu kurumların nitelikli ameliyathane teknikeri ihtiyacını da aynı oranda 
arttırmak. Programımız alanda duyulan bu ihtiyacı karşılayacak, ameliyathanede kullanılan tüm cerrahi malzemeleri hazırlayan ve ameliyat 
sırasında kullanılmasını sağlayan, bütün ameliyat ekiplerinde doğrudan yer alan, cerraha ameliyat sırasında her türlü yardımı sağlayabilen aynı 
zamanda multidisipliner şekilde sağlık bilimlerinin diğer alanlarında da pratik ve teorik donanıma sahip yardımcı cerrahi sağlık personeli, 
mesleki eğitim almış ameliyathane teknikerleri yetiştirmek. 

  

KAZANILAN DERECE: 
2 yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarılı bir şekilde tamamlandığında Ameliyathane hizmetleri alanında önlisans derecesine sahip 
olunarak, “Ameliyathane Teknikeri” ünvanı alınır. 
 

KAYIT VE KABUL KOŞULLARI: 
Fakülteye öğrenci kabulü ÖSYM tarafından düzenlenen sınav sonuçlarına ve YÖK tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Daha fazla bilgi 
için “İstanbul Kent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nden yararlanılabilir. Yabancı uyruklu öğrencilerin 
programa kabul edilmesinde Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır. 

MEZUNİYET KOŞULLARI: 
Öğrencilerin mezun olabilmeleri için dört yarıyılda toplam 120 AKTS kredisini başarıyla tamamlamış ve 4 lük sisteme göre en az 2,00 genel 
akademik ortalama elde etmiş olması gerekmektedir. 

ÖNCEKİ ÖĞRENİMİN TANINMASI: 
Türk Yüksek Öğretim Kurumları’nda önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve kurum içindeki geçişler Yüksek Öğretim 
Kurumu’nun belirlemiş olduğu “Yüksek Öğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan 
Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” kapsamında gerçekleşmektedir. İstanbul Kent Üniversitesi, 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Ameliyathane Hizmetleri Programı’nın eğitim planında yer alan İngilizce dersi için her akademik yılın 
başında muafiyet sınavı yapılmaktadır. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ilgili dersten muaf kabul edilmektedir. 

 PROGRAM YETERLİLİĞİ: 

BİLGİ

-Kuramsal, Olgusal- 
1. Ameliyat öncesi ameliyat masasını ve aletlerini hazırlar. 
2. Ameliyat sırasında ameliyat ekibine yardımcı olur. 
3. Ameliyat sonrasında kullanılan aletlerin sterilizasyonunu (mikroptan arındırma) yaparak muhafazasını sağlar. 
4. Ameliyathanedeki bütün cihaz ve aletlerin bakımını, temizliğini, muhafazasını ve tedarik edilmesini sağlar. 
5. Ameliyathane sterilizasyonunun korunmasını sağlar. 

 

BECERİLER
-Bilişsel, Uygulamalı-

6. Uygulamalar için mesleki ortam, modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçip etkin olarak kullanır. 
7. Temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip öğrenme gereksinimlerini bilir ve karşılar. 
8. Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. 

 

YETKİNLİKLER 

-Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği- 
9. Alanı ile ilgili uygulamalarda hızlı ve doğru karar verir.  
10. Olağan ve olağan dışı durumlarda sorumluluk alır.  
11. Kişisel ve çevresel güvenlik sağlamada yetkindir. 

 

-Öğrenme yetkinliği- 
12. Mesleki ve evrensel değerler doğrultusunda sürekli mesleki gelişim anlayışına sahiptir. 
13. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim 

teknolojilerini kullanır.  
14. Entellektüel ve sosyal açıdan kendisini geliştirmeye yönelik ulusal ve evrensel değerleri ilke edinir. 

 

-İletişim ve Sosyal Yetkinlik- 
15. Kendini sosyal ve kültürel anlamda geliştirir.  
16. Hasta, hasta yakınları ve diğer sağlık profesyonelleri ile sözlü ve yazılı iletişim kurar. 

 

-Alana Özgü Yetkinlik- 
17. Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olur.  
18. Tekniker-hekim iletişiminde sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişimi doğru ve etkili kullanır.  
19. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince 

sahip olur. 
 

YETERLİLİK KOŞULLARI VE KURALLARI:  
▪ Öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların tümü (teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, 

sınavlar, ödevler vb.) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) ile ifade edilir.  
▪ AKTS öğrenci merkezli, öğrencinin iş yüküne dayalı bir kredi sistemidir. Öğrenci her yarıyılda en az 30 AKTS'lik ders almakla yükümlüdür.  
▪ Öğrenci mezun olduğunda başarı durumu AKADEMİK ORTALAMA ile belirlenir.  
▪ Bir dersteki başarı durumu; ara sınav notu ile final veya bütünleme sınavının ortalamasının değerlendirilmesi ile belirlenir. Öğrencinin mezun 

olabilmesi için, ders programındaki asgari 120 AKTS kredisine sahip olan  tüm derslerini başarmış olması, genel not ortalamasının 100 
üzerinden en az 60  olması gerekmektedir.  

▪ Detaylı bilgi için “İstanbul Kent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nden yararlanabilirsiniz. 
 

SINAVLAR, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME: 
▪ Sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Yıl sonu başarı notu; yıl içi not ortalamasının % 40'ı ile, yıl sonu sınav notunun % 60'ının 

toplanması sonucunda elde edilen nottur.  
▪ Sınav yönetmeliği ile ölçme ve değerlendirme süreçlerine ilişkin genel bilgiler için “İstanbul Kent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-

Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”kapsamındadır. 
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